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سبك نگرش

   حسين گل محمدي
 تاكن�ون در خانواده ي�ا نزديكان خود با ف�رد بيكار 
يا ك�م  درآمد مواج�ه ش�ده ايد؟ آنهايي ك�ه حقوق 
كافي براي يك زندگي ب�ا رفاه متوس�ط را ندارند يا 
آنهايی ك�ه به كل بيكار هس�تند و درآمد مناس�بي 
براي گذران زندگي ندارند؟ چنين افرادي قابل ترحم 
هستند و اگر به زودي براي شرايط خود فكر مناسبي 
نكنند در ليس�ت كمك هاي مردم�ي و خيرين قرار 
مي گيرند. افراد بيكار با مشخصات كمابيش يكساني 
كه در جامعه دارند به خوبي قابل شناسايي هستند. 

         
يكي از اين مشخصات نااميد شدن شان است. اين آدم ها 
زودتر از بقيه نااميد مي شوند. حساس و شكننده هستند 
و با كوچك ترين تلنگري به ه��م مي ريزند. آنها كمتر از 
ديگران به يك هدف ب��زرگ فكر مي كنند و خوش بيني 

خود را از دست مي دهند. 
آدم هاي بيكار، معموالً در اجتماع تحقير مي شوند. آنها در 
خانواده گويي جرم بزرگي مرتكب شده اند، انگشت اتهام 
و تمسخر به سوي شان نشانه مي رود. هر اتفاقي كه بيفتد 
متهم رديف اول هس��تند. فرض كني��د در يك مجتمع 
دزدي شده باشد. اولين ش��كي كه براي ساكنين پيش 
مي آيد وجود افراد بيكار در ساختمان است. زيرا نداشتن 
كار و درآمد كافي براي يك زندگي عادي، زمينه س��از 
بسياري از آسيب هاي اجتماعي است. افراد بيكار بيش 
از ديگر افراد در معرض اعتياد قرار دارند و كوچك ترين 
تلنگري آنها را به س��وي آرامش موقتي و كاذب س��وق 
مي دهد. آنها شأن اجتماعي و اعتبار شخصيتي خود را به 
مرور از دست مي دهند. پدران بيكار حرف شان كمتر از 
پدران صاحب درآمد خريدار داشته و بيشتر در معرض 

بي احترامي و بي تفاوتي قرار دارند. 
اينگونه افراد، به دليل حساس شدن روحيه شان بيشتر 
دچار اختالالت عاطفي مي شوند. بيش��تر از ديگران به 
شريك زندگي خود مظنون مي ش��وند و هر حركتي از 

س��وي همس��ر، آنها را دچار توهمات مختلف از جمله 
بي توجهي به عاليق و دستورات خود مي كند. 

افراد بيكار پس از مدتي دچار يك تنبلي مزمن مي شوند. 
به ش��رايط دوران بيكاري و كارهاي پاره وقت و س��بك 
زندگي جدي��د عادت مي كنند و همين باعث مي ش��ود 
كمتر دنبال كار بروند. اگر چه نياز مالي شديد احساس 
مي كنند، اما تنبلي پنهاني، آنها را دچار حسي مي كند كه 
ديگر راضي نيستند به هر كاري تن بدهند. يعني اگر قباًل 
در يك شركت كارگر بوده اند حاال اگر دوباره همان كار 
براي شان پيدا شود آن را شايسته وقت گذاشتن وصرف 

انرژي نمي دانند و منتظر يك كار رويايي مي مانند. 
افراد بيكار احتماالً بيش از ديگران در معرض ترحم قرار 
مي گيرند. اوايل سخت اس��ت اما كم كم اين درد عادي 
مي ش��ود و به راحتي كمك هاي ديگران را مي پذيرند و 

كمتر از قبل به غرورشان بر مي خورد. 
بيكارها اغلب س��رگردانند. برنامه درستي براي زندگي 
ندارند. آنها دچار يك بي نظمي مي ش��وند و حتي براي 

تصميمات كوچك هم دچار ترديد مي شوند. زيرا از آينده 
نزديك خودش��ان بي خبر هس��تند و هيچ برنامه ريزي 
خاصي ندارند. آنها نمي توانند وس��ايل قس��طي بخرند، 
نمي توانند وام بگيرند و حتي اگر س��فرهاي كم هزينه 
هم بروند از س��وي خانواده متهم به بي خيالي مي شوند. 
آنها مدام در ت��رس آنند كه طلب كار ه��اي خانگي و به 
ويژه خانواده آنها را بي مس��ئوليت نپندارند و به همين 
دليل كمتر با رفتارها و خريدهاي شان ديگران را حساس 

مي كنند. 
اينگونه اف��راد اگر مجرد باش��ند به راحت��ي در معرض 
خطرات اجتماعي قرار مي گيرند. ب��راي گذراندن وقت 
و فرار از فكر و خيال رو به س��يگار و قليان و س��اير مواد 
مخرب مي روند و وقتي چشم باز مي كنند كنار دوستان 
بيكارتر از خودشان در يك محفل مشغول مصرف مواد 

مخدر هستند. 
احتماالً جمله معروف »اول كار پيدا كن بعد زن بگير« را 
بارها شنيده ايد. يعني كار از اوليه ترين پايه هاي ازدواج 
است. پس نتيجه گيري سختي نيست اگر بگوييم بيكاري 

هم به اندازه فساد و اعتياد و دزدي خطرناك است. 
جوان��ان بيكار به راحتي عزت نفس ش��ان را از دس��ت 
مي دهند و وابستگي مالي شان به والدين شخصيت آنها 
را تخريب و منزوي مي كند. جوان بيكار هرگز نمي تواند 
استعداد خود را كشف و خود را از اين وضع نجات دهد. 
اصاًل در اين مورد خاص اراده و ت��الش جوان براي برد 
كافي نيست. الزم است خانواده همواره آنها را به صورت 
مالي و معنوي مورد حمايت قرار دهد. ايجاد كس��ب و 
كار هرچند كوچك هم اين روزها جداي از تحصيالت 
و آگاهي در آن زمينه به سرمايه احتياج دارد. بخشي از 
اين همكاري و درك ش��رايط در حيطه وظايف دولت 
است. اما بخشي از آن را خانواده مي تواند بر عهده گرفته 
و تا رسيدن جوان شان به يك نقطه امن در زندگي زير 
چتر حمايتی خود قرار داده و او را در تحقق آرزوهايش 

ياري كنند. 

آدم هاي بيكار شبيه هم  هستند!
مراقب آسيب هاي بيكاري باشيم سبك اشتغال

 به اين سؤال پاس��خ دهيد آيا ش��ما يك انسان 
منفي گرا هس��تيد يا در پيرامون ت��ان با چنين 
انسان هايي س��ر وكار داريد؟ از آنهايي كه مدام 
موج منفي ساطع مي كنند. در هر اتفاقي دنبال 
مقصر مي گردن��د؟ آنهايي كه م��دام از گراني و 
بيكاري مي نالند يا در صف مترو از ش��لوغي ناله 
مي كنند. چنين انس��ان هايي حس شادي را از 
ش��ما مي گيرند. آنهايي كه م��دام بهانه اي براي 
غر زدن پيدا مي كنند و حتي گرمي و سردي هوا 
هم بدون اطالع قبلي شان عذاب اليم محسوب 
مي شود. پس تا مي توانيد از آدم هايي كه نااميدي 
و احساس هاي تلخ  كامي به شما منتقل مي كنند 

دوري گزينيد. 
آيا شما به حرف مردم اهميت مي دهيد؟ قضاوت 
و نظر ديگران بيش از حد براي تان مهم اس��ت؟ 
اگر پاس��خ مثبت اس��ت قطعاً يك انس��ان شاد 
نخواهيد بود. زيرا شادي كسي را در بند نمي كند. 
آنهايي كه خ��ورد و خوراك و پوش��ش و حتي 
سفر رفتن شان تحت س��لطه نظر ديگران باشد، 
نمي توانند ب��راي دل خودش��ان زندگي كنند. 
نمي توانند ش��ادي را به درس��تي در وجودشان 
مهمان كنند. احتماالً ديده ايد آنهايي كه خالف 
جهت آب شنا مي كنند. فقط لذت هاي زندگي 
براي شان مهم است و بي تفاوت به حرف و حديث 
ديگران كاري مي كنند كه حال دل ش��ان خوب 
مي ش��ود. مثل آنهاي��ي كه غير عرف عروس��ي 
مي گيرند. محل مراسم ش��ان متفاوت اس��ت يا 
خودروي عروس ش��ان يك درشكه، موتور و يا... 
كم هزينه است اما بس��يار متفاوت، و مهم تر از 
آن، دلچس��ب خودش��ان. اما مردم صفحه هاي 
زيادي پشت سرشان مي گذارند. آدم هاي زيادي 
با عوامل مختلف شاد مي شوند و حاضر نيستند 

به خاطر ديگران آن را فدا كنند. 
آيا ش��ما هميش��ه دنبال نيم��ه خال��ي ليوان 
مي گرديد؟ آيا در هر پدي��ده اي اول نقاط منفي 
و تيره را مي بينيد يا نقاط روشن هم مد نظرتان 
هست؟ مي خواهيد كاري را شروع كنيد و براي 
آن ترديد داريد. آيا نقاط روشن و نكته هاي مثبت 
شما را به انجامش تشويق مي كند يا احتماالت 
منفي ش��ما را از آن تصميم بر ح��ذر مي دارد؟ 
اگر هميش��ه دنبال نيمه خالي ليوان هستيد و 
ترس براي هر كاري همراه تان است، پس حس 
شادماني در ش��ما مي لنگد. زيرا انسان هاي شاد 

مدام در حال مثبت انديشي هستند. 
اگر صبح كه از خواب بيدار شوند و اتفاقي تصادف 
كنند، هزار و يك بهانه مي تراش��ند كه احتماالً 
حكمت��ي در كار ب��وده و ممكن ب��وده خطرات 
بزرگتري رخ دهد. بنابر اين خطر را مي پذيرند. اما 
يك انسان منفي، اتفاق ناگوار صبح را به شانس و 
هزار چيز ديگر ربط داده و تمام روزش را در حال 
تجزيه و تحليل اين اتفاق اس��ت. حتماً ديده ايد 
آنهايي كه با يك سرماخوردگي ساده گوشي را 
برمي دارند و عالم را خبردار مي كنند. اما آنها كه 
در پي شادماني هس��تند هرگز اجازه نمي دهند 
اتفاقات ريز و درشت تحت تأثيرشان قرار دهد. 
ش��ادي نبايد در مواقعي رخ دهد كه همه چيز 
گل وبلبل اس��ت و خوب پيش مي رود. شادكام 

آن كسي است كه در شرايط دشوار هم مي تواند 
لبخند بزند و روشني ها را ببيند. فرض كنيد دو 
بيمار سرطاني روي تخت باشند. يكي دنيا را تمام 
ش��ده ديده و اميدش ته كش��يده و ديگري دل 
به تتمه اميدش بس��ته و به همان اندك شانس 
بهبودي هم قانع اس��ت. چنين بيماري دوست 
داشتني است، وقتي از كس��ي طلبكار نيست و 
كسي را در اين خصوص مقصر نمي داند. كسي كه 

روال درمانش را با لبخند و اميد طي مي كند. 
اگر از آينده مي ترسيد روي اين حس خود بيشتر 
كار كنيد تا مهار شود. چراكه ترس از آينده شادي 
را سلب و يك آشفتگي دروني نصيب تان مي كند. 
اگر بترسيد هرگز دست به آزمون و خطا نمي زنيد 
و از زمان حال خود لذت نمي بري��د. آينده يك 
بسته نامشخص است. مثل يك جعبه سورپرايز 
كه روز به روز قفلش براي مان باز مي شود و فقط 
يك مرحله اش قابل ديدن. پس انسان هاي شاد با 
همان جعبه هيجان انگيزه يك روزه شاد هستند. 
شما هم موقع شادي در زمان حال باشيد. قديم ها 
مي گفتند بعد از خنده زياد يك گريه در كمين 
است. هر وقت زياد مي خنديديم مي گفتند نخند 
گريه مي كني. و شايد علت اين باور ترس از آينده 
بود و شايد احساس گناه از شاد بودن و خنديدن. 
آنها از شادي زياد مي ترس��يدند و همين ترس 
موجب مي شد ترمز خنده ها ي شان را بكشند و 

شادي را فداي يك باور اشتباه مي كردند. 
اگر شما يك انس��ان تنها هستيد و همين حس 
شما را مي ترساند، نمي توانيد به درستي شادي 
كنيد. اگر به يقين نرسيد كه تنهايي هم مي شود 
ش��اد بود و زندگي كرد تمام روزهاي خوبتان را 
از دس��ت مي دهيد. تنها هم مي ش��ود شاد بود. 
كافيس��ت به خود بها بدهي��د و كارهايي را كه 
دوس��ت داريد و خوش��حال تان مي كن��د انجام 

دهيد. 
آنهايي كه تحت تأثير ش��رايط مجبور به تجرد 
هس��تند يا آنهايي كه با مرگ عزيزانشان تنها 
ش��ده اند، تا مدت ها از تنها ش��دن مي ترسند. 
ش��ايد اين ترس از ناتواني هاي احتمالي ريشه 
يابد. شايد مسئوليت شان بيش از قبل مي شود. 
اما اگر با طبيعي ترين شرايط زندگي كه مرگ 
است كنار بيايند و مثل همه پديده ها حضورش 
را بپذيرند راحت تر با شرايط كنار و زودتر شادي 
دروني خود را مي يابند. پس اگر تنها هس��تيد 
خود را از شادي محروم نكنيد و از لذت زندگي 

بهره  مند شويد. 
آيا خود را با ديگران زياد مقايسه مي كنيد؟ مدام 
خوشبختي خود را با معيار ديگران مي سنجيد؟ 
پيش��نهاد مي كنم به زودي اين عادت كش��نده 
را ترك كنيد. زيرا مقايس��ه كردن مثل يك سم 
مهلك جان ش��ادي را در زندگي ت��ان مي گيرد. 
كم كم تبديل به آدمي مي شويد كه هيچ چيزي 
راضي و خوش��حال تان نمي كند. خانه مي خريد 
اما اين لذت شيرين را به خاطر مقايسه خانه تان 
با ديگ��ران فدا مي كني��د. خودروي ت��ان را تازه 
تعويض كرده ايد اما چون مانند فالني شاس��ي 
بلند نيست از اين اتفاق خوش��حال نمي شويد. 
اگر مدام شغل، كار، تحصيالت، درآمد و خانه و 
زندگي تان را با ديگران مقايسه كنيد هرگز طعم 
شادي را نخواهيد چشيد. اين حس وقتي مهمان 
درون تان خواهد ش��د از آنچه داريد و آنچه كه 
هستيد راضي باشيد و حال دل تان با داشته هاي 

كنوني تان خوب باشد. 
اتفاقات روزم��ره يك رخداد طبيعي اس��ت كه 
دومينو وار تكرار مي ش��ود و تمام اتفاقات ريز و 
درش��ت از جاماندن مترو گرفته تا برخوردهاي 
ريز و درشت در حين رانندگي و آسيب جسمي 
و... براي همه پيش مي آيد. پس هيچ چيزي بهانه 
خوبي براي ترك شادي نيست و غمگين بودن و 

مدام ناله كردن توجيه درستي ندارد. 
عمر كوتاه اس��ت پس شاد باش��يد و از تك تك 

لحظه هاي زندگي تان بهره مند شويد. 

جوانان بيكار به راحتي عزت نفس شان 
را از دس�ت مي دهن�د و وابس�تگي 
مالي ش�ان به والدين ش�خصيت آنها 
را تخري�ب و من�زوي مي كن�د. جوان 
بي�كار هرگز نمي تواند اس�تعداد خود 
را كش�ف و خود را از اي�ن وضع نجات 
ده�د. اصاًل در اي�ن مورد خ�اص اراده 
و تالش ج�وان براي برد كافي نيس�ت

همه چيز دست خود شماست 
موج هاي منفي را مهار كن

 تا شادي را ببيني

بايد مدام درون تان را ب�راي زندگي بهتر و 
رسيدن به زندگي مطلوب غلغلك دهيد. هر 
روز با شوق از خواب برخيزيد و براي زندگي 
خود هدف داشته باشيد. عالقه و انگيزه كه 
باشد بسياري از مشكالت به خودي خود حل 
مي شوند و راه براي موفقيت هموار مي شود. 
هيجان داشتن براي زندگي موجب مي شود 
تا انس�ان از هيچ تالشي دس�ت نكشد و تا 
آخرين نفس اميدوار و با نشاط زندگي كند

مهارت هاي كم هزينه اما پرسود براي موفقيت

خودت را تغيير بده تا به خواسته هايت برسي
   مرضيه باميري

شما يك فرد با استعداد هستيد؟ از كي متوجه اين 
استعداد شديد و س�عي بر آن داشتيد كه در جهت 
پرورش آن گام برداريد؟ شما استعدادتان در زمينه 
هنر اس�ت يا صنعت؟ از بچگي مدام دنبال نقاشي 
كش�يدن بوده ايد و همه ش�ما را با استعداد خطاب 
كرده اند؟يا از آن بچه هايي بوديد كه هميشه عشق 
آچار و لوازم فني داش�ته و ديگران را به تحس�ين 

واداشته ايد كه شما را مهندس خطاب كنند؟ 
اس�تعداد گونه هاي مختلفي دارد. براي شكوفايي 
بعضي اس�تعدادها بايد هزينه كرد، آنها را پروراند 
تا به مرحله باروري برس�ند. كالس رفت، آموخت 
و مهارت كس�ب ك�رد. ام�ا در اين ميان هس�تند 
مهارت هايي كه نياز به اس�تعداد خاص�ي ندارند و 
به راحتي مي توانند زمينه س�از موفقيت باش�ند. 
اين مهارت ها ن�ه هزينه مي خواه�د و نه ژن خوب. 
كافيس�ت آن را براي زندگي بهتر فرا بگيريم. اين 

مهارت ها را با هم مرور مي كنيم. 
         

   سر وقت باشيد 
يكي از اين مهارت ها س��ر وق��ت بودن اس��ت. به راحتي 
مي توان يك انسان وقت شناس بود و زندگي را روي يك 
مدار مشخص تنظيم كرد. اگر همه چيز سر جاي خود و در 
وقت معيني صورت بگيرد، مسير براي رشد و موفقيت در 

زمينه هر استعدادي مهيا مي شود. 
   به اندازه كافي تالش كنيد 

مهارت بعدي تالش است. اس��تعداد به تنهايي نمي تواند 
كاري از پيش ببرد اما تالش ب��ه تنهايي مي تواند اتفاقات 
بزرگي را رقم بزند. فهمش آسان است. يكي كه استعداد و 
هوش برتري ندارد اما با تالش و پشتكار بيشتر آن مهارت 
را مي آموزد موفق تر از آن كسي اس��ت كه استعداد دارد 

و با تكيه بر آن نشسته و تالش��ي نمي كند. يكي استعداد 
كشاورزي به طور ذاتي دارد اما ديگري با تالش و يادگيري 
اين مهارت را در خود ايجاد مي كند. پس براي رسيدن به 
آنچه هدف مي ناميد تالش كنيد و خيلي به استعدادهاي 

ريز و درشت خود دل نبنديد. 
انرژي به ش��ما كمك مي كند تا اس��تعداد خ��ود را بهتر 
شناسايي كرده و پرورش دهيد. سعي كنيد هميشه براي 
زندگي انرژي و شوق كافي را داش��ته باشيد و اگر كمي با 
افت انرژي مواجه مي شويد بالفاصله از شيوه هاي جايگزين 

استفاده كنيد. 
   انگيزه و هدف خيلي مهم است 

مهارت بعدي داش��تن انگيزه و عالقه اس��ت. حتي نفس 
كشيدن نيز به انگيزه نياز دارد. بايد مدام درون تان را براي 
زندگي بهتر و رسيدن به زندگي مطلوب غلغلك دهيد. هر 
روز با ش��وق از خواب برخيزيد و براي زندگي خود هدف 
داشته باشيد. عالقه و انگيزه كه باشد بسياري از مشكالت 
به خودي خود حل مي ش��وند و راه براي موفقيت هموار 
مي شود. هيجان داش��تن براي زندگي موجب مي شود تا 
انسان از هيچ تالشي دست نكشد و تا آخرين نفس اميدوار 

و با نشاط زندگي كند. 
اضافه كار كردن نياز به استعداد ندارد. مي توان به ميزان 
توان كار كرد و بهره اش را برد. كسي با كار كردن بيشتر از 
پا درنيامده است به ش��رطي كه هدف دار و با برنامه باشد. 
بسياري از مردم استعداد خاصي براي سرمايه گذاري ندارند 
و فقط با كار بيش��تر به خواسته هايش��ان مي رسند. براي 
رسيدن به خوشبختي به جاي غرولند كردن تالش شان را 
دوچندا ن مي كنند و مطابق با ضرب المثل از تو حركت از 

خدا بركت ثمره اش را مي بينند. 
   هنر ارتباطات معجزه مي كند 

بعضي ها زبان بدن را خوب ياد گرفته اند. بدون اينكه علم 
ارتباطات خوانده باشند مي توانند از هر ديدار يا گفتار خود 

بيشترين بهره را ببرند. آنها بلد هستند مالقات ها را به نفع 
خود پايان دهند. آنها مي توانند با درك وضعيت مخاطب 
از روي حركات بدن زمان هاي مناس��ب براي موفقيت و 
موقعيت برد برد را در يابند. اغلب اين انسان ها با حركات 
چش��م و ابرو و حتي لبخند هاي به وقت، شما را مجذوب 
خود كرده و به خواسته شان مي رسند. وقتي گذشته را مرور 
مي كنيد با خودتان مي گوييد طرف مهره مار داشت و مرا 
در عرض چند دقيقه براي اين كار مهم قانع كرد. اما واقعيت 
اين اس��ت كه او ارتب��اط گرفتن با ديگران را به درس��تي 
آموخته و مهارتي دارد كه گاهي بيش از علم كارايي دارد. 
چه بسيار نابغه هايي كه در ارتباطات ضعيف هستند و علم 
و توان ش��ان محجور مي ماند اما در مقابل هستند كساني 
كه با كمترين اندوخته علمي بهترين نتيجه را گرفته و از 
آن براي بهبود اوضاع خود بهره مي گيرند. اين آدم ها بلد 
هستند از فرصت هاي ايجاد شده به درستي استفاده كنند 

و به اهميت كيفيت مالقات هاي كاري واقفند. 
   با اخالق و با وجدان باشيد

اخالق كاري هم مهارتي است كه بدون استعداد مي توان 
به آن دس��ت يافت و از نتيجه اش به خوبي س��يراب شد. 
اخالق كاري ش��ما را از ديگران متمايز مي كند. اگر شما 
در موقعيت مشابه از دو مغازه ديدن كنيد و قصد انتخاب 
خدمات داشته باشيد كدام را ترجيح مي دهيد؟ مردي كه 
مغازه شيك و گران قيمتي دارد و خودش شيك پوش است 
يا فروشنده اي كه مهربان و خوش زبان است و به خوبي از 
سفارش و حضور شما در مغازه اش استقبال مي كند؟ شما 
براي تان مهم است كه با چه سطحي از سواد به شما خدمات 
ارائه مي كند يا مهم تر اين است كه به خواسته شما بها بدهد 
و براي درخواست تان وقت و انرژي بگذارد؟ حوصله داشته 

باشد براي تان مغتنم است يا عصبي و تند خو؟
فرض كنيد به يك مكانيكي مي رويد تا خودروي ش��ما را 
سرويس كند. در وهله اول چه چيزي توجه شما را جلب 

مي كند؟ اينكه مكانيك سواد دانش��گاهي دارد و كارش 
را بلد اس��ت يا همان اوس��تايي كه خوش زبان است و با 
خوشرويي شما را در محل كار مي پذيرد و با صبوري معايب 

ماشين تان را مي گويد؟ 
يا براي دريافت ساير خدمات آيا به اخالق كاري و وجدان 
طرف مقابل بها نمي دهيد؟ وجدان كاري باعث مي ش��ود 
شما در هر كاري مخاطب خاص خود را به دست آوريد و 
اگر كسب وكاري داريد اين مهارت مهم، نقش بسزايي در 

افزايش مشتري هاي تان دارد. 
اگر وجدان و اخالق كاري داش��ته باش��يد، به راحتي در 
قلب ها نفوذ كرده و مي توانيد با حداقل اس��تعداد بهترين 
بهره را ببريد. اخالق كاري باعث مي ش��ود شما بازار ياب 
خوبي براي خدمات خود بش��ويد و حضورتان باعث رونق 

بازار كار مي شود. 
   سبك زندگي ات را تغيير بده 

يادتان باشد انسان هاي موفق نه با استعداد محض، بلكه با 
تغيير در سبك زندگي خود انسان هاي موفق شده اند. پس 
اعتماد به نفس خود را براي موفقيت پرورش داده و براي 
پرورش اين مهارت ارزان اما سخت، عادت ها را عوض كن. 
سعي كن خوش تيپ باشي. اگر برايت مقدور است گاهي 
به باشگاه ورزشي برو. داشتن يك اندام جذاب و تني سالم 
قدرت شما را بيشتر مي كند. سعي كن به ديگران كمك 
كني يا اين ح��س رضايت از خويش و اعتم��اد به نفس  را 
پرورش دهي. با ديگران جسورانه و جذاب گفت وگو كني 
و براي خودت هم��واره احترام وارزش قائل باش��ي. براي 
مواردي كه در آنها دانا هستي نظر بدهي و در انتخاب ها يا 
تصميم هاي ديگران مشاركت كني.  استعداد براي موفقيت 
الزم است اما امروزه مهارت هاي زيادي هستند كه مي شود 
با بهره گرفتن از آنها به حداكثر موفقيت و پيشرفت دست 
يافت. الزم اس��ت در كنار تحصيالت آكادميك توانايي و 

مهارت هاي كسب و كار را نيز بياموزيم. 

سبك رفتار

   مهدي مهاجر
شاد بودن يكي از ركن هاي مهم زندگي  است. از قديم گفته اند خنده بر هر درد بي درمان 
دواست. اما منظور ما از ش�ادي تنها لبخند و پايكوبي نيست. شادي يك حس دروني 
است كه از رضايتمندي نشأت مي گيرد. پس اگر كسي رضايتمندي الزم را در زندگي 
كسب نمايد مي تواند ادعا كند يك انسان شاد است. اما در اين ميان عواملي هستند كه 
مانع شادي شما مي شوند. حس اندوه، پوچي و درد را به شما تلقين مي كنند. بياييد با 

هم اين عوامل را بررسي كنيم. 

آيا شما هميش�ه دنبال نيمه خالي 
ليوان مي گرديد؟ آيا در هر پديده اي 
اول نقاط منفي و تيره را مي بينيد يا 
نقاط روشن هم مد نظرتان هست؟ 
مي خواهيد كاري را ش�روع كنيد و 
براي آن ترديد داريد. آيا نقاط روشن 
و نكته هاي مثبت شما را به انجامش 
تشويق مي كند يا احتماالت منفي 
شما را از آن تصميم بر حذر مي دارد؟


